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معلومات إضافية حول إمكانية عضو أسرتك لطلب تصريح إقامة في فنلندا
يمكن لعضو أسرتك أن يطلب تصريح إقامة في فنلندا ،إال أن منح التصريح يشترط
عموما ً وجود دخل معيشي مؤ َّمن.
هذه التعليمات تنطبق عليك فقط إذا كان قرار لجوئك أو الموافقة على لجوئك بالحصة إلى
فنلندا (الجئ حصة األمم المتحدة) قد صدر في  2016/7/1أو بعد ذلك.
إذا كانت أسرتك قد تأ َّسست قبل وصولك إلى فنلندا (طالب لجوء) أو قبل الموافقة على
لجوئك بالحصة إلى فنلندا (الجئ حصة األمم المتحدة) ،فيمكن لعضو أسرتك أن يطلب
تصريح إقامة بدون شرط دخل المعيشة ،وذلك خالل فترة ثالثة أشهر ،وتُحسب هذه
الفترة اعتباراً من يوم تبليغك بالقرار ذي الصلة بالموافقة على طلب اللجوء أو اللجوء
ضمن الحصة.
يمكن ألسرتك أن تطلب تصريح إقامة بنا ًء على الصالت األسرية حتى بعد فترة الثالثة
أشهر هذه ،ولكن في تلك الحالة يُشترط تقديم كشف عن دخل المعيشة يطابق ما يُطلب من
الطالبين اآلخرين بنا ًء على الصالت األسرية .فإذا كانت أسرتك قد تأسَّست بعد وصولك
إلى فنلندا (طالب لجوء) أو بعد الموافقة على لجوئك بالحصة إلى فنلندا (الجئ حصة
األمم المتحدة) فإن شرط دخل المعيشة ينطبق عليكم.
تقديم الطلب ليس مجانياً .توجد رسوم الطلبات في صفحات شبكة اإلنترنت لمديرية
الهجرة.
هكذا تقدمون الطلب خالل ثالثة أشهر
يتم تقديم طلب تصريح اإلقامة لدى ممثلية فنلندا في الخارج ،ويجب على كافة طالبي
تصريح اإلقامة ،بما في ذلك األطفال ،أن يذهبوا إلى الممثلية شخصياً .ويُستحسن البدء
بالتحضيرات لطلب تصريح اإلقامة فوراً ،ولكن ليس قبل استالمك التبليغ بقرار لجوئك.
فعلى سبيل المثال قد تحتاج األسرة إلى تأشيرة دخول من أجل التمكن من تقديم الطلب
إلى ممثلية فنلندا في الخارج .ومن المهم هنا التنويه بأنكم مسؤولية وصول األسرة إلى
الممثلية ضمن الوقت المحدد تقع على عاتقكم.
نرجو منكم أن تتطلعوا على صفحات شبكة اإلنترنت لممثلية فنلندا في الخارج وأن
تتأكدوا من مكان الممثلية التي سيتم تقديم الطلب لها ومن كيفية تقديم الطلب ،علماً أنه ال
يمكن لمديرية الهجرة أن تؤثر على مكان الممثلية التي يمكن ألعضاء أسرتك أن تتعامل
معها وال عن زمان المعاملة.
وكقاعدة أساسية يشترط تقديم الطلب حجز موعد ،علما ً أن حجز الموعد يتم فقط بواسطة
البريد االلكتروني .وإذا كان تقديم الطلب ال يشترط حجز موعد استثنائياً ،فيجب على كل
حال تقديم الطلب إلى الممثلية خالل ثالثة أشهر .أما إذا كان تقديم الطلب يشترط حجز
موعد مسبق ،فيجب عليكم أن تقوموا بأقصى سرعة وخالل ثالثة أشهر على أقصى حد
باالتصال بتلك الممثلية التي سيتم تقديم الطلب لها وأن تحجزوا موعداً منها لتقديم الطلب.
يجب عليكم عند حجز الموعد أن تعلنوا للممثلية بواسطة رسالة بريد الكتروني عن كافة
األشخاص الذين ينوون اآلن طلب تصريح إقامة .أعلنوا في الرسالة األسماء الكاملة
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والتواريخ الدقيقة للوالدة والجنسية وصلة القرابة لكافة األشخاص ،كذلك اسمك وتاريخ
والدتك وجنسيتك ورقمك في سجل األجانب عند مديرية الهجرة.
وإذا كنتم على اتصال مع الممثلية بالطريقة المذكورة أعاله خالل ثالثة أشهر بعد تبليغك
بقرار لجوئك ،ولكن لم تتوفقوا بالحصول على موعد لتقديم الطلب خالل الثالثة أشهر
بسبب طول دور االنتظار بالممثلية ،فيمكن ألسرتك أن تطلب تصريح إقامة بدون شرط
دخل المعيشة ،إال أن هذا يشترط بهم أن يستغلوا الموعد الذي حصلوا عليه لتقديم الطلب.
أما إذا كان سبب التأخير ألكثر من ثالثة أشهر عائداً لسبب آخر ال عالقة للسلطات
الفنلندية به ،فيُشترط وجود دخل معيشة مؤمن.
يمكنكم االطالع على مزيد من المعلومات عن شرط دخل المعيشة واستثناءاته من
صفحات شبكة اإلنترنت لمديرية الهجرة.

